załącznik nr 3
do ogłoszenia o pracy urzędu
z dnia 30 marca 2021 r.
zmiana z dnia 01 lipca 2021 r.
Realizacja zadań w zakresie rejestracji pojazdów
i uprawnień do kierowania pojazdami
Wydział Komunikacji – ul. Sienkiewicza 8a
I. Informacje ogólne
1. Wydział Komunikacji obsługuje interesantów po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę.
2. Rezerwacja wizyt w Wydziale odbywa się za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
www.rezerwacja.zielona-gora.pl
3. Osoby nieposiadające dostępu do internetu mogą skorzystać przy rezerwacji terminu wizyty z pomocy
pracownika wydziału komunikacji dzwoniąc pod numer telefonu: 68 4564906 lub 68 4564907 w godzinach
12.00 – 14.00.
II. Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu
1. Od dnia 01.01.2020 r. wszedł w życie przepis nakazujący obowiązek zgłoszenia w wydziale komunikacji
1)
w terminie nieprzekraczającym 30 dni faktu zbycia lub nabycia pojazdu
oraz obowiązek
zarejestrowania pojazdu (niebędącego pojazdem nowym) sprowadzonego z terytorium państwa
2)
członkowskiego Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia . Dotyczy to osób, które
sprowadziły pojazd, nabyły lub zbyły po dniu 31.12.2019 roku.
2. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.
3. W okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
4)
terminy określone w punkcie 1. zostały wydłużone z 30-tu dni do 60-ciu dni . Niedotrzymanie tych
terminów podlega karze, o której mowa w punkcie 2.
4. Zgłoszenie nabycia pojazdu nie jest równoznaczne z jego przerejestrowaniem.
5. Zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu można dokonać w następujący sposób:
1) poprzez platformę e-PUAP - wpisać w przeglądarce internetowej: ePUAP, zalogować się do serwisu,
wejść w zakładkę Katalog Spraw, wybrać Motoryzacja i Transport, wybrać „zawiadomienie o
zbyciu/nabyciu pojazdu”. Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest dokument UPP (Urzędowe
Poświadczenie Przedłożenia),
2) korespondencyjnie - wypełnione zawiadomienie (do pobrania Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Zielona Góra w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? - Rejestracja pojazdów – Zgłoszenie
nabycia pojazdu lub Zgłoszenie zbycia pojazdu) oraz kopię dowodu własności należy przesłać do
Wydziału Komunikacji (adres: 65-443 Zielona Góra ul. Sienkiewicza 8a),
3) dokumenty, o których mowa w punkcie a) złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku
Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22,
4) osobiście – po zarezerwowaniu terminu wizyty pod adresem: www.rezerwacja.zielona-gora.pl
III. Ważność dokumentów, rejestracja czasowa
1. W przypadku gdy ważność: prawa jazdy, świadectwa kierowcy, legitymacji instruktora nauki jazdy,
uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji
wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego upływa w okresie
obowiązywania stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia
5)
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii .
2. Czasowa rejestracja pojazdu oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane
tablice rejestracyjne zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od
dnia odwołania stanu epidemii – o ile pojazd spełnia warunki dopuszczenia do ruchu i posiada ważne
6)
badanie techniczne .
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art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 - z późn. zm.)
art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450- z późn. zm.)
3)
art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450- z późn. zm.)
4)
art. 31i ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 - z późn. zm.)
5)
art. 15zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 - z późn. zm.)
6)
art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2
(Dz.U. z 2020 r. poz. 695- z późn. zm.)
2)

